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Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  29  straipsnio  8
dalies  2  punktu,  Konkurso  valstybinių  ir  savivaldybių  švietimo  įstaigų  (išskyrus  aukštąsias
mokyklas)  vadovų  pareigoms  eiti  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir
mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių
švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“
19,  26  punktais,  įgyvendindamas  Šiaulių  miesto  savivaldybės  tarybos  2018  m.  vasario  1  d.
sprendimą Nr. T-22 „Dėl įgaliojimo suteikimo“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir  sporto ministerijos      2019-01-04 raštą  Nr.  SR-49 „Dėl  švietimo, mokslo ir  sporto
ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Lietuvos mokyklų
vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus pirmininko 2019-01-11 raštą „Dėl atstovo į konkurso komisiją“
ir Šiaulių „Rasos“ progimnazijos   2019-04-08 raštą Nr. S-33 „Dėl atstovų į konkurso komisiją“: 

1. T v i r t i n u tokios sudėties Šiaulių „Rasos“ progimnazijos direktoriaus atrankos
komisiją:

pirmininkė – Asta Lesauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė,
konkurso organizatoriaus atstovė;

nariai:
Jurgita  Bulienė,  Šiaulių  „Rasos“  progimnazijos  bendruomenės  atstovė  (atstovauja

tėvus), 
Jūratė  Kaščiuškienė,  Šiaulių  „Saulėtekio“  gimnazijos  direktorė,  Šiaulių  miesto

mokyklų vadovų asociacijos atstovė,               
Aldona Kvedarienė, Šiaulių „Rasos“ progimnazijos bendruomenės atstovė (atstovauja

tėvus),
Sigita Šniūrevičienė, Šiaulių „Rasos“ progimnazijos socialinių partnerių atstovė,
Jurga  Zacharkienė,  Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos

Švietimo  kokybės  ir  regioninės  politikos  departamento  Regioninės  politikos  analizės  skyriaus
vyriausioji specialistė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė;

Janina Žvirblytė Paslavičienė, Šiaulių „Rasos“ progimnazijos bendruomenės atstovė
(atstovauja pedagogus).

2.  N u r o d a u, kad šis įsakymas  ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo
dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių
apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, Regionų apygardos administraciniam teismui bet
kuriuose šio teismo rūmuose.

Administracijos direktorius Antanas Bartulis

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Šiauliai LT-76295

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO
Dokumento registracijos data ir numeris 2019-04-11 Nr. A-488
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

–

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0
Parašo paskirtis Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas ANTANAS BARTULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas 2019-04-11 13:01:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas 2019-04-11 13:01:22 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas 2019-04-11 07:47:41 – 2021-04-10 07:47:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys,
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k.188771865 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:12:43 iki 2021-12-26
14:12:43

Pagrindinio dokumento priedų skaičius –
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius –
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) –
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) –
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris –
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.4.45

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-04-11
13:30:01)

Paieškos nuoroda –
Papildomi metaduomenys Nuorašą suformavo 2019-04-11 13:30:01 Dokumentų valdymo

sistema Avilys


